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מכרז פנים /חוץ מס' 14/2014
אגף ההנדסה-משרד מהנדס העיר
דרוש/ה :דרוש/ה  :מהנדס/ת פיקוח ובקרה
תיאור המשרה:
JJ
• טיפול בנושא התיאום ההנדסי בין אגפי העירייה ,היחידות העירוניות ,תאגיד מי הרצליה וגורמי
חוץ כגון :חברת חשמל ,בזק ,כבלים וכו'.
• ריכוז תמונת המצב בכלל הפרויקטים העירוניים ההנדסיים המתנהלים בעיר.
• הגדרה ועדכון של הנתיב הקריטי ואבני דרך בכל פרויקטים של אגף ההנדסה.
• ביצוע סנכרון ותיאום הנדסי אינטרקטיבי של כל תוכנית העבודה העירונית לרבות המלצות
לשינויי מועדי ביצוע פרויקטים או שלבים.
• תיאום מול גורמי חוץ ושילובם בפרויקטים עירוניים.
• תיאום מול משטרת ישראל בכל הקשור להסדרי תנועה זמניים.
• ביצוע מעקב ועדכון שוטף של תוכנית העבודה העירונית.
• התראה לממונים על חריגה בבקרה ההנדסית של הפרויקטים ואי עמידה בזמנים.
דרישות התפקיד:
JJ
• מהנדס/ת או הנדסאי/ת אזרחי
• ניסיון בניהול ובקרה של פרויקטים בתחומי בינוי ותשתיות 3 ,שנים לפחות )לרבות ניהול ובקרה
של לוחות זמנים ותקציב(
• ניסיון בתחום תיאום פעולות הנדסיות עם גורמים ציבוריים ופרטיים
• שליטה מלאה ב תוכנות  Microsoft Officeכולל  Ms Projectו/או תכנות ניהול אחרות
• שליטה מלאה ב AutoCAD -
• בעל/ת יחסי אנוש טובים  ,יושרה ובעל/ת תודעת שירות גבוהה.
• בעל/ת כושר ארגון  ,עצמאות ויוזמה.
• יכולת עבודה בצוות ויכולת עמידה בלחצים ובלוחות זמנים צפופים.
• כושר הבעה בכתב ובע"פ.
• ידיעת השפה העברית על בוריה.
היקף המשרה:

100%

דרגה 38-40 :בדרוג מהנדסים או הנדסאים בהתאם להשכלת המועמד
תיתכן העסקה בחוזה מיוחד בכפוף לאישור משרד הפנים.

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש,
רח' סוקולוב  11הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום .10/3/2014

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
לא יתקבל עובד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
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